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Oktatás/nevelés fidesz módra
Húsvéti meglepetés:
jöhetnek a képzettség nélküli tanárok
Drasztikusan romolhatnak a tanulási és magatartási zavarral küzdő gyerekek esélyei, jogszerűvé tennék a képesítés nélküli tanárok
foglalkoztatását, és a pedagógusokat arra kényszerítenék, hogy
gyógypedagógusi munkát is végezzenek. Fű alatt újabb jogszabály
készül. „Az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények
módosításáról szóló előterjesztés tervezet” című salátatörvényt
az Emmi április 13-án adta ki ötnapos „társadalmi egyeztetésre”,
a húsvéti időszakban pedig nem valószínű, hogy a pedagógusok, a
szakértők túl sok javaslatot küldtek be. Pedig a benyújtott törvénymódosítás komoly változásokat ír le a közoktatásban. Megszüntetné például annak a lehetőségét, hogy a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő (BTM) diákokat – ide tartoznak

a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás tanulók is a nevelési tanácsadó javaslatára fel lehessen menteni az érdemjegyekkel való osztályzás alól. Ez mintegy 100 ezer diákot érint hátrányosan.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/4DwTAK

Hogyan verjünk „szakszerűen” egy kisgyereket?
Miután imádsággal átgondoltunk minden más lehetőséget, ha úgy
érezzük, csak a verés lenne célravezető, imádkozzunk gyermekünkkel együtt! Beszéljük meg a probléma súlyosságát, és hogy mit szeretnénk, mit tanuljon meg a verés által. Csak ezután verjük meg. Ez a
tanács Kay Kuzma amerikai szerző „Az első hét év” című gyermeknevelési tanácsadó kötetének a gyerekveréssel foglalkozó fejezetében
olvasható – írja a 444.hu (https://goo.gl/jxGzgp)
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/ZnoI3Z

A civilek elleni hadjárat
A civiltörvényt benyújtó Gulyás Gergely
a parlamenti vitán hazudozott egy kicsit
az átláthatóság fontosságáról, majd a felénél
egyszerűen lelépett
Az Országgyűlésben napirendre került a civiltörvény vitája. A törvényt Kósa Lajos Fidesz-frakcióvezető, illetve Gulyás Gergely és
Németh Szilárd pártalelnökök, illetve Vitányi István terjesztette
be. (Bár Gulyás még pár nappal a benyújtás előtt is azt állította,
hogy semmi köze a törvényhez.) Gulyás a felénél el is hagyta a
vitát más elfoglaltságra hivatkozva, Kósa Lajos és Németh Szilárd
pedig hozzá sem szólt az elhangzottakhoz.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/S4fzRj

Kósa a civileket ekéző sajtótájékoztatóján
összevissza kamuzott a norvég alapról,
és miután jeleztük, hogy nem mond igazat,
már nem is engedett kérdezni
Kósa Lajos, a Fidesz frakcióvezetője és Halász János, a Fidesz-frakció
szóvivője sajtótájékoztatót tartott a civilellenes törvénnyel kapcsolatban.
(Halász János már az elején jelezte, hogy ez egy sajtótájékoztató, így egy
témában mindenki csak egy kérdést és legfeljebb egy „értelmező kérdést”
tehet fel.) Kósa Lajos arról beszélt, hogy a törvényjavaslat nem büntet
senkit, csak a nyilvánosságot és az átláthatóságot szolgálja. Azt mondta, a Fidesz furcsállja, hogy épp az átláthatóságért harcoló szervezetek
azok, amik nem tartják magukra kötelezőnek ezt a nagyobb átláthatóságot. A törvénytől a szervezetek nem lesznek az eddigieknél átláthatóbbak, csak minden kiadványukra rá kell írniuk, hogy ők egy „külföldről
támogatott szervezet”. Ráadásul az adatvédelmi hatóság is azt mondta,
hogy szélesíteni kellene az adatok közzétételére kötelezettek körét, mert

nemcsak a külföldről érkező finanszírozás átláthatósága lényeges, hanem a belföldi (vállalati, állami vagy politikai szférából érkező) támogatások transzparenciája is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/G6ipPQ

Lezsák egyszerűen lekapcsolta Szél Bernadettet
a felszólalása közepén
Lezsák Sándor szerint „tiltott szemléltetést” alkalmazott a képviselő,
amikor felmutatta a CÖF bevallását. A civiltörvény szerdai vitájában Szél Bernadett LMP-s képviselő a felszólalásában felmutatta a
kormányhű Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF) egyszerűsített beszámolóját és közhasznúságú mellékletét, amelyet gyakorlatilag ki sem töltöttek, majd mellérakta a kormány által Soros
György által finanszírozottnak kikiáltott egyik szervezet ugyanezen
beszámolóját, amelyben részletesen szerepeltek az adatok is. Ezen a
ponton azonban az ülést levezető elnök, Lezsák Sándor egyszerűen
kikapcsolta Szél Bernadett mikrofonját a felszólalás közepén.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/5hmhP2

Felfedezhető az orosz minta
a külföldről támogatott civil szervezetek
regisztrációját előíró törvényjavaslatban
Több ponton is szó szerint egyezik a külföldi ügynökök kötelező regisztrációjáról szóló, 2012-ben elfogadott orosz törvénnyel a Fidesz által benyújtott,
a külföldről támogatott civil szervezetek kötelező regisztrációjáról szóló,
azokat gyakorlatilag megbélyegző törvényjavaslat szövege, állította a törvényjavaslat szerdai parlamenti vitájában Szabó Szabolcs, az Együtt képviselője.
„Egyszerűen be akarnak iktatni a magyar jogrendbe egy orosz törvényt. Szép.
Rákosi Mátyás mind a tíz ujját megnyalta volna ezért” – mondta Szabó.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/7Do3B1

Kérjük, ha elolvasta, adja tovább ismerősének, szomszédjának, vagy fénymásoljon ismerőseinek, szomszédjainak. Köszönjük!

Vizes vb – friss hírek...
255 millióért vesz a rendőrség járőrhajókat
a vizes vb-re

MNO: Óriási csúszásban vannak
a vizes vb beruházásai

Újabb százmilliókat költünk el a már így is meglehetősen költséges vizes világbajnoksággal összefüggésben.
Az uniós közbeszerzési értesítőben megjelent hirdetmény szerint
az Országos Rendőr-főkapitányság a FINA világbajnokság eredményes lebonyolítása érdekében járőrhajókat vesz összesen 255,8
millió forintért. A gyorsított eljárásban lefolytatott közbeszerzés
két részből állt, melynek során összesen 10 járőrhajót vásárolt a
rendőrség.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/9rEyBd

A Dagály Úszóaréna kivételével hatalmas hajrára lesz szükség a
Magyar Nemzet (https://goo.gl/l7lZpd) szerint a vizes vb beruházásainál. komoly gondok vannak a budapesti vizes világbajnokságra való felkészüléssel, egyes projekteknél az utolsó, vagy az
utolsó utáni pillanatban járnak a kivitelezők. A margitszigeti Hajós Alfréd uszodában még szinte sehogy nem áll a felújítás alatt
lévő medence, a mobil lelátóról pedig úgy tudja a lap, hogy még a
múlt héten sem tudták, ki fogja építeni.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/N2CgY7

Hungarikumok
A Kúriához megy Felcsút, hogy ne kelljen kiadnia,
kiktől kapták és mire költötték a TAO-pénzeket
A Demokratikus Koalíció elnökségi tagja, Földi Judit perelte be
a Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítványt, hogy kiderüljön:
kiktől kapták és mire költötték a több mint 11 milliárd forintnyi
TAO-támogatást. Földi meg is nyerte a pert, de a 15 napos határidő után a Felcsút mégsem hozta nyilvánosságra a beszámolóit.
Most közleményt adtak ki arról, hogy nem fogadják el az ítéletet,
a TAO-pénz továbbra sem tartják közpénznek, ezért fellebbezni
fognak: „A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány a Székesfehérvári Törvényszék és a Fővárosi Ítélőtábla döntése ellen,
amely a 2013-2015 közötti TAO-s pályázatokhoz kapcsolódó adatok kiadására kötelezte, felülvizsgálati kérelmet terjesztett elő a
Kúriához. Kérelmében az ítélet felülvizsgálatát kérte és a jogerős
döntés végrehajtásának felfüggesztését.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/ZalnpO

Szépen kaszáltak a politikusfeleségek
tavaly az agrártámogatásokból
Az agrártámogatásokkal kapcsolatos információkat a Vidékfejlesztési Hivatal teszi közzé minden évben, a Blikk ezekből állította össze a politikusfeleségek toplistáját. A legtöbb támogatás

a lap számításai szerint L. Simon László fideszes képviselő
fitneszedzőként dolgozó feleségének jutott, összesen 23,7 millió
forint.
A képviselő neje pár éve csöppenhetett bele a mezőgazdaságba,
egy évvel ezelőtt már 280 millió forintért licitált állami földekre,
és összesen 278 hektárnyi birtokot nyert el a Velencei-tó környékén. A második helyezett a trafikbotrányban ismertté vált fideszes
HorváthIstván felesége lett, akinek a Bikácsi Agrár Kft.-je 21 millió forintot kapott tavaly.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/Z7dLUw

Olimpia nem lesz,
de a milliárdos fejlesztésről
nem mond le a kormány
Annak, hogy Budapest visszamondta az olimpiai pályázatát, még
nem kell feltétlenül azt jelentenie, hogy az olimpiával megindokolt
milliárdos fejlesztésekről is le kell tenni – legalábbis valahogy így
gondolkodik a kormány. Például 80 milliárd forintért terveztek
áthelyezni egy vasútvonalat, hogy az elkerülje a tervezett olimpiai
falut, és bár olimpiai falura nyilván nem lesz szükség, a vasutat
azért arrébb tennék – biztos, ami biztos.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/BvYY9G

Amit mindenkinek tudnia kell

Emberi tragédiákon át vezet az út
Orbánék leváltásához

Lázár:
„Mi soha nem szórjuk az adófizetők pénzét”

„Amíg nem látja be a társadalom, hogy kollaborálás és megalkuvás helyett változásra van szükség, az ellenzék magányos harcosait a hatalom
tönkreteszi.” Hiába fogy el a lenyúlt EU-s pénz, Orbánék a politikai hatalmat átváltják gazdaságira, és bármikor visszatérhetnek, mint 1989 után
a kommunisták. Mióta politikus, vegzálják az ő egyesületét is, szétesik a
gazdasága, nincs ideje a családjára: úgy döntött, kiszáll, mert egy élete
van. Schiffer András és Pápa Levente után egy újabb ellenzéki politikus,
az LMP-s Sallai Róbert Benedek jelenti be visszavonulását az Indexen.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/nnUL5z

Az új költségvetésben növelni fogják a védelmi kiadásokat, beindítanák
a magyar hadiipart, a kormány programja a „mindennapi patriotizmus”,
a külföldre költözők pedig szerinte rabszolgának mennek ki, míg itthon
sokkal jobban élhetnének. Lázár szerint nem lesz „választási költségvetés”, nem fognak nekiállni osztogatni, a költségvetésben pedig „nem lesznek vesztesek”. A költségvetési hiány növekedéséről szóló előrejelzéseket
Lázár azzal ütötte el, hogy „sok lesz a kiadásunk, ezért nagyobb növekedés
kell”, illetve hogy „megszorítás helyett növekedés lesz”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/XiaxH4
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